
Smlouva o reklamě 
č. 01/2020

Smluvní strany:

Media Info System a.s.
jejímž jménem jedná:
Sídlo :
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Spisová značka:
(dále jen šiřitel na straně jedné)

jednatelka společnosti Pavlína Borovská 
Bělehradská 360/6, PSČ 434 01 Most 
27864588 
CZ27864588

B 1850 vedená Krajským soudem v Listí nad Labem

a

Technické služby města Mostu a.s.
jejímž jménem jedná: předseda představenstva Ing. Václav Zahradníček

člen představenstva Vladimír Kubík 
Sídlo : Dělnická 164, PSČ 434 01 Most
IČO : 64052265
DIČ : CZ64052265
Spisová značka: B 771 vedená Krajským soudem v Ústí nad Labem
(dále jen zadavatel na straně druhé)

uzavírají následující smlouvu o reklamě:

I. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je realizace reklamních, inzertních a propagačních aktivit 
prostřednictvím periodika „týdeník Homér" prováděných šiřitelem ve prospěch zadavatele 
způsobem ve smlouvě uvedeným.

II. Práva a povinnosti šiřitele

2.1. Šiřitel se zavazuje, že v rámci plnění předmětu této smlouvy zajistí:
plošnou inzerci, textovou inzerci pro propagaci obchodní firmy zadavatele a jeho 

v týdeníku Homér a internetových novinách - 
v rozsahu a v termínech požadovaných zadavatelem; 
jednotlivé inzerce a datum jejího zveřejnění budou 

osobně dohodnuty mezi pověřenými osobami obou smluvních stran, 
vedení a autorizování řádné evidence zveřejněných plošných inzerátů a textové 
inzerce uskutečněných na základě této smlouvy.

2.2. Šiřitel se zavazuje při plnění předmětu této smlouvy postupovat vždy s náležitou 
odbornou péčí a v zájmu zadavatele, v úzké součinnosti s ním a v souladu s jeho 
pokyny.
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III. Práva a povinnosti zadavatele

3.1. Zadavatel se touto smlouvou zavazuje poskytovat šiřiteli odbornou součinnost při 
plnění předmětu této smlouvy a vyjadřovat se bez zbytečného odkladu 
k předloženým návrhům.

3.2. Zadavatel se zavazuje uhradit včas finanční nároky šiřitele (dle bodu 4 této 
smlouvy), které vyplývají z plnění poskytovaného na základě této smlouvy.

IV. Odměna

4.1. Odměna za předmět smlouvy je ujednána na smluvní částku ve výši 10.000,- Kč na 
měsíc. K ceně bude účtována platná DPH.

4.2. Odměna v sobě zahrnuje i veškeré náklady šiřitele spojené s touto činností.
4.3. Nevyčerpaná reklamní plocha odpovídající paušální částce v daném roce se nedá 

převést do dalších let.

V. Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne účinnosti této smlouvy 
od 1. 1.2020 do 31.12.2020 s výpovědní dobou 2 měsíce.

VI. Další ustanovení
6.1. Tuto smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze písemným číslovaným dodatkem 
podepsaným oběma smluvními stranami.

6.2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po 
jednom vyhotovení.

6.3 Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních 
rukou za splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě 
uvedenou či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její 
doručení zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne 
vypravení písemnosti.

6.4 V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají 
ostatní ustanovení této smlouvy účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit neúčinné 
ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem 
odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného. Smluvní strany 
sjednávají, že veškeré spory z této smlouvy budou řešit primárně dohodou.

6.5 Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti obou smluvních stran 
zejména zák. č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem, v platném znění, a dalšími obecně 
závaznými právními předpisy.

6.6 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb.



6.7. Smlouva, včetně jejích dodatků podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v 
souladu s tímto zákonem uveřejní zadavatel, a to nejpozději do 15 pracovních dnů od 
podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v registru 
šiřitel.

6.8. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zadavatel do datové schránky/e-mailem potvrzení 
od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, označeno 
uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní 
strany se dohodly, že šiřitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv 
od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

6.9. Při nakládání s osobními údaji se objednatel řídí Nařízením Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

6.10 Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy a seznámení se s jejím obsahem 
prohlašují, že je jim znám její smysl a účel, že tato odpovídá projevu jejich vůle a že k ní 
přistupují svobodně a vážně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Mostě dne: 30. 1? 2019

Členpředstavenstva 
Vladimír Kubík



Datum Jméno, příjmení Funkce Podpis

Zpracoval/a/i/y:

Manažer divize:

Ředitel společnosti: 16.01.2020 ■■w Ředitel společnosti

AK - právně posoudil/a:

Manažer ekonomie schválil/a:

Schváleno dne:

Uveřejnění v registru smluv: DNE IEIANO

16.01.2020 Divize EKO

Datum uveřejnění smlouvy:

ID smlouvy z registru smluv:
Poznámka: Smlouva o reklamě - HOMER


